
Dit is de Fietsersbond 2020



1975-2011

We zijn van ver gekomen



We zijn van ver gekomen

• Opgericht als reactie op de 

oprukkende auto die de 

fiets dreigde te verdringen.

• Echte actieorganisatie

• Nu: >37.000 kilometer 

fietspaden, een groeiend

fietsgebruik en een serieus

vervoermiddel.



Een gezonde en moderne beweging

De Fietsersbond in 2017



De Fietsersbond in 2020

• Missie: meer en betere voorzieningen voor 
fietsers.

• 35.000 leden, >1800 vrijwilligers, 150 lokale 
afdelingen en 3 programma's (FAJ, FRP en 
Fietsschool),  1 landelijk bureau

• 28 personeelsleden

• Een betrouwbare partner voor fietsers, 
overheden en collega-organisaties



Omdat we het waard zijn

Meer ruimte voor de fiets



Tijd voor een schaalsprong

Werken aan betere infrastructuur



Voor jong en oud

De fietser een steuntje in de rug geven





Vraagstukken voor de FB:
• Lokale visie op ontwikkeling mobiliteit en 

leefbaarheid

• Strategie en tactiek

• Nieuwe doelgroepen betrekken: 
forenzen/migranten/jongeren/cargo-
industrie/speed pedelecers

• Nieuwe vrijwilligers/leden een warm welkom?  
Democratisering



Vraagstukken voor Lansingerland

?



Visie lokaal ontwikkelen: 

veilig of integraal? 
• Fiets- E-bike- Speed pedelec

• Fietsen- actieve modaliteit- duurzame mobiliteit 

• Bereikbaarheid- Mobiliteit- ruimtelijke ordening-
leefbaarheid in brede zin

• Fietsstad verkiezing 2018: het toneel klaarzetten

• Gemeenteraadsverkiezingen 2018: scoren



Wat past bij Lansingerland

?



Strategie en tactiek:

• Van actie groep naar sterk (landelijk en lokaal) 
netwerk

• Van vrijwilliger, naar lid, naar sympathisant, naar 
lokaal activist

• Van actie op straat naar actie online 

• De pyramide van betrokkenheid: wanneer is 
iemand vrijwilliger in 2017?







Democratisering:

Wanneer zijn we koploper in NL? 

- 1800 vrijwilligers waarvan meer dan 1/3 niet wordt 
vertegenwoordigd in de ledenraad

- Betrokkenheid leden

- Directe democratie?



Wat past bij Lansingerland

?



Doelgroepen:

Kansen voor fietsen

• E-bikende forens

• Migranten

• Studenten

• Cargo bedrijven: logistiek, kinderdagverblijven, 
bezorgdiensten etcetera



Wat past bij Lansingerland

?



Belangrijkste:



Bedankt!
info@fietsersbond.nl

@fietsersbond


